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Erfaring  med barn der har gennemgaet cancerbehandling
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Hvad  skal  du  lave for Nationalt  Genom  Center?

Medlem  (arbejdsgruppe) nationalt specialistnetvaerk

Angiv griJppe  (udvalg,  netva=rk)  eller anden  tilknvtning:

Narionalt specialistnetva3rk for born  og  unge  med krasft (sagsnr. 2101974)

Angiv  2.  gruF]Fle  (udvalg,  netva=rk)  eller  anden  tilknytning,  hvis  du  har flere  tilknytningsforhold:

Angiv 3.  gruppe  (udvalg`  netvarl<)  eller anden  tHl(nytning`  hvis  du  har flere tilknytning5forhold:
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I      leg ejeral<tier,  anparter,  andele eller haren anden form formedejerskab i virksomheder, dereromfattet af Natlonalt
Genom  Centers funktionsomrade.

Hvis ja,  hvilke?

I leg  sidder  i  bestyrelsen,  direktionen  eller  llgnende  i  en  eller flere  virksomheder eller institutioner,  der er omfattet  af

Nationalt Genom  Centers funktionsomrade.

Hvis ja,  hvilke?
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I      leg  harindenfordesidste  5arva=retansatellermodtagetbetali.ngforopgaverudf¢rtforenellerflerevirksomhedereller
institutioner (herunder sygehuse/hosp'italer og  klinikker),  der er omfattet af Nationalt  Genom  Centers funktionsomrade.

Hvis ja,  hvilke?  For advisory boards og  anden  radg'ivning skal  du  ogsa  angive emnet,  du  har  radglvet  om.

I      'eg  harpatentpa  etellerflere  produl(terlndenforomrader.  dereromfattet  af NatlonaltGenom  centersfunktionsomrade.
Hvis ja,  hvilke?

I      leg  har  personlige  eHer ¢konomiske  interesser 1  v'irksomheder,  sam  kan  blive  l<ontra!(tpart  eller pa  anden  made  indga  i  et

privatretligt forhold til  Nationalt Genom  Center  i  forbindelse  med  den  opgave,  sam jeg  udf¢rer for  Nat`lonalt  Genom  Center.

Hvis ja,  hvilkeJ

Er en  F]erson  i  din  na=rmeste  familie  ansat,  medejer eller pa  anden  made tilknyttet virl<somheder eller institutioner,  der er

omfattet af Nationalt  Genom  C:enters funl<tionsomrade?

Hvis ja,  hvilke?

Modtager  din  arbejdsplads  ¢konomiske  bidrag  fra virksomheder eller  institutioner,  der er omfattet  af Nationalt  Genc)in

Centers funktion5omrade?

Hvis ja,  hvilke?

Har du  andre tilknvtninger eller omstEEndigheder,  der l<an  va=re  relevante  for din  habHitet?

Hvis  ja,   hvill<e?

Erl(laEring

leg har efter min  bedste overbevisning  lngen yderljgere  uvedkommende  interesser,  5om kan  pavlrke mit objektive arbejde for
Nationalt  Genom  Center.  Hvis  der sker  a=ndringer,  udfylderjeg  straks  en  ny erkleering,  hvoraf eendringerne fremgar,
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